
                                        Popis projektu 
 
Reštaurovanie fasád kostola – Kalvínsky KOSTOL , Hrnčiarska ulica 7B, 
Košice, ÚZPF: 1127/1, Predmetná časť fasády – IV. ETAPA: 
Loď kostola, fasády: dvorové: severná, východná – zostávajúca časť 
 
 
Zámerom projektu je IV. ETAPA – dokončenie reštaurovania zostávajúcej časti lode kostola, 
Fasády: dvorové: severná a východná Kalvínskeho kostola na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. 
Jej komplexná odborná rekonštrukcia sa realizuje po etapách, v súlade so zachovaním pôvodného 
tvaroslovia architektonických prvkov a postupov na základe rozhodnutia KPÚ Košice. 
 
Ideovým zámerom reštaurovania je v zmysle stanovenej metodiky reštaurovanie umelocko- 
historických a výtvarných hodnôt časti kultúrnej pamiatky, sanovanie jej hodnotnej existencie, 
rehabilitácia historických výrazných kvalít, zachovaných z jednotlivých stavebno-historických 
etáp: z roku 1805-11, 1853 a 1895. 
Účelom projektu je predovšetkým zachrániť a konsolidovať historické a umelecké hodnoty 
kultúrnej pamiatky, jej netypických a jedinečných fasád s vežou , dôrazom na reštaurovanie  
Originálnych prvkov. 
 
Účel a prínos 
 
 
Kalvínsky kostol patrí v rámci zástavby jadra mesta k významným nehnuteľným stavebným  
architektonickým a výtvarným pamiatkam. Je centrom duchovného života Reformovanej  
kresťanskej cirkvi na Slovensku Maďarského a Slovenského cirkevného zboru Košice. 
Kostol umožňuje duchovné a cirkevné stretávanie komunity. Je obľúbeným miestom rôznych 
charitatívnych akcií a svadobných obradov. V kostole sa často konajú rôzne charitatívne aj iné 
koncerty, prednášky. Často sú aj účinkujúci zo zahraničia. 
Kostol je súčasťou areálu Katovej bašty a tzv. Rodošta . Reštaurovanie dvorovej časti bude 
prínosom aj pre návštevníkov Rodošta – Pamätného domu Františka II. Rákocziho.   
 
 
Časový a vecný harmonogram 
 
IV. ETAPA reštaurátorských prác bude prebiehať v mesiacoch august - november 2022. 
 
 
Stručný popis prác  
 
 
Reštaurátorské práce – loď kostola: Plocha: Z fasáda bez rizalitu: 171,60m2 , J fasáda: 104m2, 
V fasáda: 350,42m2, S fasáda 67,86m2, spolu 693,88m2. 
Odstránenie voľných a viazaných depozitov /očistenie od nečistôt/ 
Odstránenie sekundárnyh vrstiev a zasolených omietok 
Konsolidácia muriva omietkovej a štukovej hmoty na povrchoch – injektáž a upevnenie 
Doplnenie chýbajúcich časti pasívnej plochy omietkou 
Penetrácia celkovej plochy 2x  
Farebný náter – parapriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou  
Plastické prvky – loď kostola: 
Rímsa korunná (v: 1m), profilácia      



   
  


